


 أحكام  وشروط  استخدام  خدمة " تم"
أواًل:التعريفات

"مــزودالخدمــة"هــي"علــم")شــركةالعلــمألمــنالمعلومــات(شــركة •
سعوديةمملوكةبالكامللصندوقاالستثماراتالعامة.

"النظام"ويعنيخدمة"تم”والخدماتالتابعةلها. •
الخدمة"وتعنيخدمة”تم”والخدماتالتابعةلها. •

"المشــترك"وتعنيالمنشــأةالمشــتركةبخدمــة”تــم”ولديهــاحســاب •
للدخولالىنظامخدمةتم.

"المســتخدمالرئيســي"هوالمســتخدمالمفوضلتمثيلالمنشــأةفي •
تجديــداالشــتراكأواالشــتراكفــيخدمــاتإضافيــةمســتقباًلأوأي
أمــورأخــرىتتعلــقبخدمــة”تــم”ولــهالصالحيــةالكاملةفــيذلكمن
قبــلالمشــتركومايترتــبعلىذلــكمنتكلفــةماديةعلــىالخدمات

المطلوبة.
"مســوقالخدمة"هــيالشــركةالمنــاطبهــاتوزيعوتســويقاشــتراكات •

خدمة”تم”.
"المســتفيدمنالخدمة"هوالعميلالمباشــراوالغيرمباشرللمشترك •
بخدمة"تم"اوأيمنموظفيهاوتابعية)علىســبيلالمثالالالحصر
مســتأجرالمركبةاوســائقيعمللدىشــركةنقل(بناءعلىعقدمبرم

بينهما.
التابعــةلهــا وتعنــيوزارةالداخليــةوالجهــات "الجهــاتالمختصــة" •

أوالجهاتالقضائيةالمختصة.
الظروفالقاهرة"وهياألســبابالخارجةعنالســيطرةالمعقولةوال •
يمكنمنعهااوتحاشــيهاببذلالعنايةواالجتهاد،وتشــملعلىســبيل

المثالالالحصر:الحرائق،الحوادثأوأيأنظمةأوشروطحكومية.
                                                                                                                                                                                                                                                                

ثانيًا:وصفخدمة"تم"
تمكــنخدمةتمالمشــتركمــنمتابعةالمركباتالخاصــةبهوذلكمن -

خاللمايلي:
االطالععلىالبيانات -1  

إمكانيةاالستعالمعنبعضمعلوماتالمركباتالتابعةللمشترك  
اعتمــادًاعلــىبيانــاتالجهــاتالمختصــةالمصرحبعرضهــامنخالل

موقعاإلنترنت.
تنفيذمجموعةمنالخدماتالتفاعليةالمتاحة: -2  

هيخدماتيتمتوفيرهاإلكترونيًابواسطةنظام"تم"للقيامبإجراء  
علــىأوضــاعالمركباتالتابعةللمشــتركإلكترونيًامنخاللالنظام
وذلــكوفــقضوابــطوطريقــةعملكلخدمةحســبمــاهومبين
فــيدليــلالمســتخدمالموجــودعلــىرابــط:www.elm.saويتم
االشــتراكوتفعيــلهــذهالخدماتمنخاللنظــامخدمة”تم”عن

طريقالمستخدمالرئيسي.

ثالثًا:خصوصيةوسريةالبياناتوالمعلومات
اليتحمــلمــزودالخدمــةايمســؤوليةتجــاهأيمنالمشــاكلالتيقد .1
تنتــجبســببصحــةأوتحديــثالمعلومــاتالمقدمــةللمشــتركمــن

الجهاتالمختصةعنطريقالنظام.
يتعهــدالمشــتركباســتخدامالبياناتوالمعلومــاتوالخدماتالمتاحة .2

منخاللالنظاملألغراضالمحددةلها
يتعهــدالمشــتركباســتخدامالبياناتوالمعلومــاتوالخدماتالمتاحة .3
منخاللالنظاموعدمإساءةاستخدامهاوعدمتمريرهاللغيرأوبيعها
أوعرضهاأوالتنازلعنهاإلىأيطرفآخر،وفيحالمخالفةذلكيحق
لمزودالخدمةإنهاءاالشــتراكوقيامالمشــتركبدفعالتعويضالالزم
عنأيأضرارأوخســارةبســببتلكالمخالفةبحســبماتقررهاألنظمة
فيالمملكةالعربيةالســعودية،كمايتحملالمشــترككافةالغرامات

الصادرةبحقهمنالجهاتالمختصة.
يلتزمالمشــتركبعدمتمكينغيرالعاملينلديهمناســتخدامالنظام .4

ويتمذلكفقطلموظفينتابعينللمشترك.
يتحملالمشــتركوحدهالمسئوليةالكاملةعناستخدامالنظامسواء .5
تــمذلــكعــنطريقالمشــتركمباشــرةأوعنطريــقأيمــنالعاملين

لديهأوغيرهم.
يمتنــععلــىالمشــتركتمكينغيــرالعاملينلديهمناســتخدامالنظام .6

ويتمذلكفقطمنموظفينتابعينللمشترك.

رابعًا:مدةاالشتراك
مــنتاريــخ ميالديــةكاملــة ســنة ســاريالمفعــوللمــدة االشــتراك
تفعيلاالشــتراك)انظرالمادةثامنًا(،ويتجددتلقائيًامالميخطرالمشــترك
مزودالخدمةبرغبتهفيعدمالتجديدقبلشهرمنتاريخنهايةاالشتراك،

أومالميتمإنهائهبموجبالمادة)تاسعًا(.
    

خامسًا:توفرالخدمة
يبذلمزودالخدمةقصارىجهدهلتوفيرالخدمةعلىمداراألربعوعشرين
ســاعةوخاللالعطلالرســميةمععدمتحملهللمســؤوليةفيحالعدم

توفرالخدمةبسببأيظرفعارض.

سادسًا:تكلفةالخدمة
تكلفةاالشــتراكالســنويفيالخدمة:يتماحتســابتكلفةاالشتراك .1
الســنويفــيالخدمــةفــيبدايــةمــدةاالشــتراكوفــقجدولأســعار
االشــتراكالمبينــةفــيموقعخدمة"تــم"www.elm.sa،ويتمدفع
تكلفةاالشــتراكالســنويبدايةالتعاقدوبعداصــدارفاتورةفينظام

تم"يتمسدادهاعبرنظام"سداد"قبلتفعيلاالشتراك".

تكلفــةالعمليــاتالمنفذة:يتماحتســابتكلفةالعملياتحســبعدد .2
العمليــاتالمنفــذةمــنقبلالمشــتركوفقأســعارالعمليــاتالمبينة
فــيموقــعخدمــة"تــم"www.elm.sa،بحيــثيتــماصــدارفاتــورة
االســتخداممــنخــاللنظــام"تــم"بطريقــةدوريــةبقيمــةالعمليــات

المنفذةليتمسدادهاعبرنظام"سداد".
يجــبعلىالمشــتركدفعتكاليــفالعملياتالمنفذةبنــاءعلىفواتير .3
شــهريةتصدرمنقبلمزودالخدمةويتمســدادهامنِقبلالمشــترك
خــالل15يــوممــنتاريــخإصــدارالفاتــورةويتحمــلالمشــتركجميــع

المسؤولياتالمترتبةعنمخالفتهذلك
تعتبــرالفواتيــرالصــادرةعنمزودالخدمــةصحيحةوغيرقابلــةللتعديل .4
أواالعتراضبعدمرور15خمســةعشــريوماعلىســدادالمشــتركلها
وفيحالوجوداعتراضمنقبلالمشتركخاللالمدةالمحددةيمكن
لمــزودالخدمــةمراجعةتلكالفواتيرعلماأنقــرارهبعدالمراجعةيعتبر

نهائيوهوالمرجعالنهائيلتحديدعددوقيمةالفواتير

سابعًا:تفعيلاالشتراك
يتمتفعيلاالشــتراكخاللأســبوعينمنتاريختقديمطلباالشــتراك 
ويتماإلشعاربالتفعيلبرسالةنصيةعلىجوالالمستخدمالرئيسي

 
ثامنًا:نهايةاالشتراك

يحــقلمــزودالخدمــةإنهــاءاالشــتراكاوايقــافأيمــنالخدمــاتفي .1
الحاالتالتالية:

اســتخدامالمشــتركللنظامفيغيرالغرضالمخصصله،أوإخالله أ. 
بأحدأحكاموشروطاستخدامالخدمة.

طلــبالجهــاتالمختصــةإيقــافالخدمــةكاملــةعــنالمشــتركاو ب. 
احدىالخدماتالخاصةمثلاصداراالستمارةونقلالملكية،ففي
حالةااليقافالكامللجميعالخدماتيتمإعادةالمبالغالمدفوعة
للمشــتركعــنالمــدةالمتبقيةمناالشــتراكفقــطدونالمطالبة

بأيتعويضآخر.
ت.فــيحــالإســاءةاســتخدامالخدمــةأومخالفةاحكاموشــروطهذا 
االشــتراكأوعــدمســدادالمســتحقاتالماليــةلمــزودالخدمةفي

أوقاتها.
2.ينتهياالشتراكفيحالةالظروفالقاهرة.

3.اذاقــررالمشــتركانهاءاالشــتراكخــاللفترةالعقديجبعليهارســال
خطابرسميالىالمزودبطلبايقافالخدماتوالغاءاالشتراكليتم

تصفيةحسابه.

تاسعًا:المخالفاتوالجزاءات
يحــقلمــزودالخدمــةتوقيــععــددمــنالجــزاءاتعلــىالمشــتركحــال )1
إســاءتهماســتخدامالخدمةأومخالفةاحكاموشــروطهذااالشــتراك
أوتســببهبأضرارماليةومعنويةعلىالمســتفيدينمنالخدمة،حيث

تشملهذهالجزاءاتمايلي:
فــرضغرامــةماليــةقدرهــا)10000(ريــالســعوديفــيحــالقيام .1  
المشــتركبتســجيلأيشخصكمســتخدمفعلياومفوضداخلي
اودولــيدونموافقتــهباإلضافــةإلــىكافــةالمخالفــاتالمروريــة

المسجلةعلىالمستفيدمنالخدمة.
فــرضغرامــةماليــةقدرهــا)5000(ريــالســعوديفــيحــالقيــام .2  
المشــتركبتســجيلأيشخصكمســتخدمفعلياومفوضداخلي
اودوليولميقمالمشتركبإلغاءاسمالمستخدمبعدانتهاءفترة
العقدالمبرمبينالمشــتركوالمســتفيدمنالخدمةباإلضافةإلى
كافةالمخالفاتالمروريةالمسجلةعلىالمستفيدمنالخدمة.

فرضغرامةماليةتتراوحمابين)5000-10000(ريالسعوديعن .3  
أيمخالفةاوتالعبباستخدامالخدمةغيرالحاالتالمذكورةفي

الفقرتينالسابقة.
إيقافاالشتراكفيالخدمةلحينتصحيحالمخالفة. .4  
إنهاءاالشتراكبشكلنهائيدوندفعأيتعويضات. .5  

تســديدالمخالفــاتالمروريــةوالغرامــاتالماليــةالتــيتترتــبعلــى .6  
أو المشــترك المختصــةبســببخطــأ الجهــات المســتفيدينقبــل

تابعيه.
الجــزاءات وتحديــد المخالفــات وتصنيــف تقديــر حــق الخدمــة لمــزود )2
المالئمــةلهــاوتطبيقهذهالجزاءاتمجتمعةاومنفردهحســبحجم
االساءةوالضررالواقعينعلىالمتضرروفقًاللجزاءاتالمذكورةأعاله.
اليعفــيتطبيــقأيمــنالجــزاءاتالــواردةاعــالهعلــىالمشــتركمن )3

مسؤوليتهامامالجهاتالمختصةاوالمستفيدمنالخدمة

عاشرًا:تسويةالخالفات
العربيــة المملكــة فــي بهــا المعمــول لألنظمــة االشــتراك هــذا يخضــع
الســعوديةويجريتنفيذهوتفســيرهبموجبهاوأيخالفينشأعنتطبيق
هــذااالشــتراكأومــايتعلــقبــهواليتوصــلمعــهإلــىتســويةوديــةيتم
حســمهأمامالمحاكمالمختصةوفقًاألنظمةالمملكةالعربيةالسعودية

فيمدينةالرياض.

 احدعشر:التواصل
يتــمإرســالجميــعاإلشــعاراتالخاصــةبخدمــة”تــم”اوالتعديالتعلى .1
شــروطاســتخدامالخدمةإلىالمســتخدمالرئيســيســواءإلكترونيًاعبر
البريداإللكترونيالمحددفينظام"تم"أوعبرالرسائلالنصيةالقصيرة
الــىرقــمالجــوالالمحددفينظام"تم"اوعبررســائلنظامخدمة"تم

أوورقيًاويتمالعملبموجبهامنتاريخإرسالها.

”تــم” بخدمــة الخاصــة والترويجيــة التوعويــة الرســائل يتــمإرســال .2
إلىالمســتخدمالرئيســياوالمســتخدمينالفرعييــنســواءعبــرالبريــد
اإللكترونيأوعبرالرســائلالنصيةالقصيرةاوعبررســائلنظامخدمة

"تم.
إذاارادالمشــتركالحصــولعلــىالدعمالفنــيللخدمةفيحالوجود .3
مشــكلةفــيالنظــاماوخلــلمــايتــماالتصــالعلــىرقمالدعــمالفني

8001244359
إذاارادالمشــتركالتواصــلمعمــزودالخدمةفيحالوجوداقتراحات .4
لتحســينالخدمــةاووجــودأياستفســاراتعامــةيتمذلكعبــرالبريد

info@elm.saااللكترونية

ثانيعشر:احكامعامة
يتحملالمشــترككافةالمســؤولياتالناتجةعــنالطلباتالصادرةمن .1
المستخدمالرئيسيوجميعمستخدميهالفرعيينومايترتبعليهامن

رسوماوتكاليفاوغرامات)مباشرةأوغيرمباشرة(.
يلتــزمالمشــتركوتابعيــهمــنمســتخدمينرئيســينأوفرعييــنبعــدم .2
تقاضــياوتحصيــلأيمبالــغأورســوممنالمســتفيدينمنالخدمة
بإســممــزودالخدمــةاوبإســمالخدمةمقابــلالعملياتالتــيتنفذأو
أليســببآخــر,وفــيحــالثبــوتذلكفإنلمــزودالخدمــةإضافةلما
هــومقــررحالمخالفــةذلك،الحقبإلزامالمشــتركبإعادةجميعماتم
تحصيلــهمــنمبالــغورســومالــىالمســتفيدينمــنالخدمــةالذيــنتم

استحصالهامنهم.
مــزودالخدمــةأيمســؤوليةتجــاهأيخســائرتقــععلــى يتحمــل ال .3
عــناســتخدامالخدمــات ناتجــة غيــرمباشــرة( أو المشترك)مباشــرة

المقدمةفيهذااالشتراك.
تعــدجميــعالبرامجوالتطبيقاتوالشــعاراتالخاصةبهــذاالنظامملكًا .4

لمزودالخدمةواليحقللمشتركبناءأيتطبيقاتأوبرامج.
يحتفــظمــزودالخدمــةبحقهفيتقييداســتخدامالخدمةوذلكبوضع .5

حدأقصىلعددالمستخدمينللنظام.
اليتحمــلمــزودالخدمــةأيمســؤوليةناتجــةعــنإســاءةاســتخدام .6
الخدمةأوالتحايلباستخدامهامثلقيامالمشتركبتسجيلمستخدم
فعلــياومفــوضأليمركبةدونوجودمايثبتعالقةالمســتفيدمن

الخدمةبالمشترك.
يلتزمالمشــتركبعدمتســجيلبياناتأيشــخصكمســتخدمفعلياو .7
مفوضداخلياودوليإالبعدموافقته،كذلكيلتزمالمشتركبإلغاء
تســجيلالمســتخدمفعلياوالمفــوضالداخلياوالدولــيعندانتهاء

العالقةبينالمشتركوالمستفيدمنالخدمةفورا.
يتحمــلالمشــترككافــةالمســؤولياتالناتجــةعــنإســاءةاســتخدام .8
الخدمةأوالتحايلباستخدامهامثلقيامالمشتركبتسجيلمستخدم
فعلــياومفــوضأليمركبــةدونوجــودمايثبــتعالقــةالمســتخدم
الفعليبالمشــترك،أوفيحالعدمإلغاءاســمالمســتخدمالفعلياو

المفوضالمسجلبعدانتهاءالعالقة.
المروريــةالمســجلةعلــى يلتــزمالمشــتركبتحمــلكافــةالمخالفــات .9
المستخدمالفعلياوالمفوضالمسجلمنقبلهإذاثبتأنهلميحق
للمشتركتسجيلهكمستخدمفعلياومفوضاوفيحالعدمازالته

بعدانتهاءالعالقةبينالمشتركوالمستفيدمنالخدمة.
10.فــيحــالإنهــاءأوانتهــاءاشــتراكالمشــتركفــيالخدمةيحــقلمزود
الخدمــةإلغــاءجميــععمليــاتالتحفــظعلــىنقــلالملكيــةللمركبــات
التابعةللمشتركوكذلكإلغاءالمستخدمينالفعليينالمضافينعلى

المركباتالتابعةللمشتركإنوجدت.
11.فــيحــالانتهاءترخيصمزاولةالنشــاطالصادرةمــنالجهاتالمختصة
سيتمايقافبعضالخدماتالتفاعليةوذلكبناءعلىطلبمنهادون

سابقانذار.
12.يحــقلمــزودالخدمــةالقيامبتدقيقعشــوائيعلىاســتخدامالخدمة
منقبلالمشــترك،ولمزودالخدمةالحقفيالمطالبةبكافةالوثائق

التيتساعدهعلىعملذلك.
13.يحتفظمزودالخدمةبحققبولأورفضأيطلباشتراك.

14.يحــقلمــزودالخدمــةاالضافــةأوالتعديــلعلــىأيمــنبنــودهــذه
االحــكاموالشــروطايوقــتدونالرجــوعللمشــترك،حيــثيتمابالغ
المشتركينقبلوقتمناسباليقلعنخمسةاياممنتاريختفعيل
التعديلويكونهذاالتعديلملزمًاللجميعواذارغبالمشتركالغاء

اثرهذاالتعديليجبانيراسل“علم"رسمياليتمتصفيةحسابه.
15.فــيحــالإخــاللأوتأخــرالمشــتركفــيســدادقيمــةأيــةدفعــةمــن
دفعــاتاالشــتراكالســنويأوتكلفــةالعملياتالمنفــذة،يحقلمزود
الخدمةإيقافالخدمةأوإنهاءاالشتراكحسبمايراهمناسبًاويتحمل

المشتركمسؤوليةسدادالمبالغالمستحقةعليه.

ثالثعشر:قائمةالخدمات
للحصــولعلــىالقائمةالمعتمدةللخدماتوواســعارهايجبزيارةموقع
والتعديــل للتغييــر قابلــة االســعار بــأن علمــًا ، www.elm.sa الخدمــة
دونســابقإنــذار.وتقــدمخدمــةتــمالخدمــاتالتاليةعلىحســبنشــاط
المنشــأةوبنــاءعلــىتوجيهــاتاالدارةالعامــةللمــرور)إضافــةاوتغييــر
المفوضالداخليللمركبةلمدةشهرواحد،إصدارتفويضدوليللمركبة،
االســتعالمعــنتفاصيلمخالفــةمرورية،الحصولعلــىقائمةالمخالفات
المدفوعــة،إضافــةاوتغييــرالمســتخدمالفعلــيللمركبــة،التحفــظعلــى
مركبــة،تجديــداســتمارةمركبــة،اصــداررخصةســيرلمركبةجديــدة،ونقل

ملكيةمركبة(.


